111

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU

Červenec 2010

S
l
o
v
o
s
t
a
r
o
s
t
y
Vážení spoluobčané,
v poslední době jsem obdržel několik peticí občanů
požadujících obnovení autobusového spojení linkou č. 4 z
vlakového nádraží do Orlové. Vzhledem k tomu, že i někteří
zastupitelé jsou „překvapeni“ redukcí linek, je možná
dobré osvětlit si celou historii. Do roku 1990 autobusová
doprava fungovala dle požadavku veřejné služby tak, že
zisky z lukrativní oblasti, to byla nákladní doprava a
dálkové autobusy, pokrývaly ztrátu
způsobenou
provozem na
příměstské
autobusové
dopravě, kdy
autobusy jezdily jen s několika cestujícími. Pak se
ziskové oblasti privatizovaly. Aby
mohli přepravci zajišťovat veřejnou dopravu, bylo stanoveno
zákonem, že stát a obce jsou povinny uhradit ztráty z
dopravy včetně přiměřeného zisku. V praxi to znamená, že
ve všední dny za příměstskou dopravu ztrátu hradí stát a v
sobotu a neděli obce podle délky a počtu linek na svém
území. U městské hromadné dopravy pak celou ztrátu
hradí obce i v pracovní dny. Ještě před čtyřmi roky jsme
platili za příměstské autobusy 215 tisíc Kč a za linku č. 4
ročně 474 tisíc Kč. V letošním roce se požadavky na
uhrazení ztráty zvýšily na 226 tisíc Kč u příměstské

dopravy a na 830 tisíc Kč za linku č. 4. Nárůst
ztráty byl způsoben především zvýšením
četnosti autobusů na lince č. 4, kdy město
Orlová si zavedlo pravidelné spojení s naším
vlakovým nádražím každou hodinu. Na
březnovém zasedání zastupitelstva obce bylo
konstatováno, že vzhledem ke zvýšeným
nárokům na rozpočet obce nemůžeme toto
akceptovat a bylo požádáno o provedení
optimalizace spojení tak, aby nedocházelo k souběžné
jízdě linky č. 4 a linky Karviná - Orlová. Optimalizaci
provedla firma „Kodis“ a tato byla schválena na zasedání
zastupitelstva dne 12. května 2010 jako platný jízdní řád od
června letošního roku. Na zasedání zastupitelstva obce
16. června 2010 byla schválena i smlouva mezi obcí
Dětmarovice a městem Orlová o krytí 55% ztráty této linky
z rozpočtu naší obce. Nechápu, jak někteří zastupitelé,
kteří byli celou dobu u tvorby této úpravy, jsou dnes
překvapeni. Nicméně bude vhodné, aby zastupitelstvo,
které vzejde z podzimních voleb, se tím zabývalo a
eventuálně se pokusilo najít chybějící peníze na
dofinancování ztráty této linky.
Vážení občané, dovolte mi, abych se ještě v krátkosti vrátil
k průběhu květnových povodní. Chtěl bych poděkovat
naším hasičům za příkladnou a obětavou práci při
záchraně majetku našich spoluobčanů postižených
povodní, perfektně fungující povodňové komisi vedené
místostarostou obce panem Tomčíkem, a také
zaměstnancům obce, kteří zvládli tuto situaci plnou
vypjatých emocí. Dnes, s odstupem času, se ukazuje, co
jsme od povodně v roce1997 zvládli a kde jsou ještě
rezervy. Časový odstup 13 let mezi dvěma povodněmi nám
napovídá, že v budoucnu se taková situace bude opakovat
a že už dnes je nutné se na ni průběžně připravovat.
Ing. Lumír Mžik, starosta obce

POVODNĚ
Letošní nevlídné počasí nám všem již připravilo mnoho
starostí. Po dlouhé zimě přišlo na jaře „období dešťů“,
které vyvrcholilo povodněmi. Tato událost se nevyhnula
ani naší obci. Stoletá voda k nám přišla po pouhé
třináctileté pauze.
Množství spadlé vody
sužovalo nás všechny, ale

nejhůře na tom byli občané v
Koukolné, kde se dne 17.
května vylila z koryta řeka

OZNÁMENÍ OBČANŮM
Oznamujeme
občanům,
že v pondělí
dne 23.8.2010
bude Stavební úřad v
Dětmarovicích z organizačních důvodů uzavřen.
Obecní úřad
PROJEDNÁNÍ ZADÁNÍ
NOVÉHO ÚZEMNÍHO
PLÁNU OBCE
DĚTMAROVICE
Dne 9.6.2010 Magistrát
města Karviné, Odbor
územního plánování a
stavebního řádu, oznámil
projednávání zadání nového územního plánu
Dětmarovice. Návrh zadání
bude vystaven k nahlédnutí
v době od 1. července 2010
do 30. července 2010 na
uvedeném odboru Magistrátu města Karviné a na
Stavebním úřadě Obecního
úřadu Dětmarovice. Do 30.
července 2010 může každý
uplatnit své připomínky.
Stavební úřad

Olše a která zaplavila 11
rodinných domků a klubovnu

holubářů. Situaci po celou
dobu sledovala a koordinovala povodňová komise.
V první fázi obdrželi
poškozeni občané čistící a
dezinfekční prostředky.
Hasiči ze Záchranného sboru
Karviná poskytli pytle s
pískem a vysoušeče.
Pomohly i charitativní
organizace Adra a Člověk v
tísni. S humanitární pomocí
přijeli také zástupci KSČM v
čele s poslankyní Parlamentu
ČR p. Kateřinou Konečnou.
Do obce dokonce přijeli
nabídnout pomoc ve formě
čistících a dezinfekčních
prostředků v celkové výši 150
tisíc korun zástupci Svazu
vietnamských podnikatelů.
Protože občané již měli
tohoto materiálu dostatek,
obec tuto pomoc taktně
odmítla a poslala ji na jižní
Moravu a do Polska. Na
základě usnesení rady obce
dne 2. června obdrželi majitelé nejvíce postižených
domků částku 10 tisíc korun z
rozpočtu obce. Další finance
od Ministerstva pro místní
rozvoj do výše 30 tisíc korun
mají možnost čerpat občané
těch domků, které měly
zaplavené obytné místnosti.
Ta t o č á s t k a j i m b u d e

uhrazena na základě
předložených dokladů.
Všichni si nesmírně vážíme
pomoci, které se nám dostalo
ze vzdálených koutů naší
republiky.
Obec Krabčice, která se
nachází na úpatí hory Říp a
má necelých 900 obyvatel,
poslala na účet obce finanční
dar ve výši 50 tisíc korun
určený na úhradu
povodňových škod na
obecním majetku. Částku 10
tisíc korun jsme obdrželi od
obce Kněžice v okrese
Chrudim. Je obdivuhodné, že

tuto sumu vybrali obyvatelé
této maličké, asi 160 obyvatel
čítající vesničky, na obecní
společenské akci. Tento dar
bude rozdělen občanům s
nejvíce poškozenými
obytnými prostory. Také další
pomoc, tentokrát z Poděbrad,
si zaslouží pozornost.
Sedmdesát klientů a
zaměstnanců Domova
důchodců Luxor vyjádřilo
podporu naší obci sbírkou ve
výši 6.220 korun. Částka
poputuje nejvíce postiženým
občanům.
Obecní úřad
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Z jednání
zastupitelstva
obce
Dne 12. května se konalo
24. zasedání zastupitelstva
obce. Schválilo Střednědobou dohodu obce a Dolu
Karviná na období let 2011 –
2016, umístění seizmické
stanice v budově pohostinství Rumcajs na Zálesí a
měření třemi mobilními
seizmickými stanicemi v
místech Hájenka, přečerpávací stanice ČOV v
Koukolné a mateřská škola
v Koukolné. Opět se
zabývalo poskytnutím příspěvku z rozpočtu obce na
pokrytí ztráty z provozu
městské autobusové dopravy a integrovaného
dopravního systému ve
městě Orlová pro rok 2010.
25. zasedání se konalo
16. června. Mimo jiné
schválilo několik rozpočtových opatření pro rok 2010,
úpravu Programu rozvoje
obce pro rok 2010 v souladu
s rozpočtovým opatřením a
Smlouvu obce a města
Orlová o poskytnutí příspěvku na pokrytí ztráty z
provozu městské autobusové dopravy pro rok
2010.
Příští zasedání zastupitelstva obce se uskuteční
dne 29. září 2010 v 17,00
hodin v motorestu v Koukolné. Vážení občané, k
účasti na zasedání zastupitelstva obce jste všichni
srdečně zváni.
www.detmarovice.cz

Slavnostní zakončení školního roku
I letos patřily poslední červnové dny na obecním úřadu již tradičně našim školákům

Hudební tečka ZUŠ Rychvald za školním rokem 2009/2010
Ve čtvrtek 17. května odpoledne se obřadní síň Obecního
úřadu Dětmarovice proměnila v síň koncertní. Žáci Základní
umělecké školy Rychvald zde uskutečnili svůj závěrečný
koncert
začínajících malých dětmarovických umělců.
Vystoupili v kategoriích od nejmladších žáčků, kteří navštěvují
ještě školy mateřské až po žáky nejvyšších ročníků základní
školy. Měli jsme možnost slyšet sólový i sborový zpěv, hru na
klavír, flétnu či kytaru.
Na závěr hudebního vystoupení byli oceněni nejlepší žáci ZUŠ,
pobočka Dětmarovice:
Papalová Natálie - MŠ Dětmarovice - střed, obor zpěv
Cieslarová Kateřina - MŠ Koukolná, obor zpěv
Zuziaková Tereza - ZŠ Dětmarovice, obor zobcová flétna
Cieslarová Pavla - ZŠ Dětmarovice, obor klavír
Šustíková Kateřina - ZŠ Dětmarovice, obor klavír
Krůlová Lucie - ZŠ Dětmarovice, obor zobcová flétna
Vronková Kateřina - ZŠ Dětmarovice, obor klavír
Bednárová Aneta - ZŠ Dětmarovice, obor klavír
Čimbora Daniel - ZŠ Dětmarovice, obor kytara
Branny Michael - ZŠ Dětmarovice, obor klavír
Pan starosta jim jako odměnu za dobrou práci předal pamětní

Přijetí nejlepších žáků
Ve čtvrtek 24. června přišli k slavnostnímu přijetí starostou
obce v doprovodu ředitele školy Mgr. Roberta Linderta a
zástupce ředitele Mgr. Jany Brožkové nejlepší žáci ZŠ
Dětmarovice za školní rok 2009/2010. Na ocenění za výbornou
práci byli tentokrát navrženi:

list, knihu a čokoládu. Paní ředitelka ZUŠ Mgr. Matonogová
pak poděkovala starostovi a Obci Dětmarovice za výbornou
spolupráci, která se určitě bude nadále rozvíjet.
Pro všechny zúčastněné rodiče i další příznivce bylo toto
slavnostní hudební setkání příjemným zastavením uprostřed
pracovního týdne a pro žáky a učitele ZUŠ určitě milou tečkou
za jejich hudebním školním rokem.

Rozloučení s „deváťáky“
V pondělí 28. června patřila obřadní síň obecního úřadu
žákům deváté třídy ZŠ Dětmarovice, kteří zde slavnostně
ukončili základní školní docházku. Žáky doprovodili třídní
učitelka Mgr. Monika Stašková a ředitel školy. Školní
docházku letos ukončilo 13 chlapců a 10 dívek:
Czechowicz Patrik, Drobilič
Jiří, Erhardt Jiří, Jurčík Radim,
Mašán Daniel, Nawrat Michal,
Netri Filip, Plánka Martin, Pleva
Jan, Sikora Lukáš, Šuba
Jakub, Vronka Jan, Wilczek
Libor, Bonczková Tereza,
Brdíčková Klára, Grocholová
Hana, Jurošková Iveta,
Kaděrová Kateřina, Kavková
Ve r o n i k a , K r y s t y j a n o v á
Monika, Liasovská Sonja,
Szulová Kateřina a Šípková
Zuzana.
Pamětní list, kompas a
psací souprava, které obdrželi

žáci na památku od starosty
obce, jim budou připomínat
tento slavnostní den. Následující neformální beseda při
malém rautu byla vedena v
duchu blížících se prázdnin, s
lehkým přídechem smutku z
končících společných let a
zážitků spolužáků jedné třídy.
V září je všechny čekají nové
školy, noví spolužáci, noví
učitelé a nové zážitky. Přejeme
jim, aby byly všechny „novoty“
příjemné a hlavně, aby
přechod na svá nová působiště
zvládli bez větších problémů.

Za 1. místo na Mistrovství České republiky v šachovém
turnaji družstev:
Adam Fialka, Jan Nytra (5.třída), Vít Kostka (6. třída)
Za výborné studijní výsledky:
6. třída
Richard Kubiček, Tereza Hanusková
7. třída
David Lehocký, Denisa Novočková
8. třída
Michael Branny
9. třída
Jan Vronka, Kateřina Kaděrová
Za tyto úspěšné výsledky v uplynulém školním roce
starosta obce odměnil děti pamětním listem, psací soupravou,
knihou a čokoládou. Po slavnostní části následovala
neformální beseda všech zúčastněných, kde se žáci při malém
občerstvení rozhovořili o svých zájmech, problémech a
prázdninových plánech.

Ve středu 30. června se pak všichni žáci a učitelé sešli
naposledy na nádvoří základní školy, aby společně vyhodnotili
úspěchy a neúspěchy uplynu-lého školního roku, poprvé rozdali
vysvědčení prvňáčkům a naposledy se rozloučili s deváťáky.
Přejeme jim všem krásné prázdniny, spoustu dobrodružných
zážitků a těšíme se na setkání 1. září.
OÚ Dětmarovice
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Výsledky v olympiádách
a soutěžích ve školním roce
2009/10

Nejlepší žáci
Žáci se samými jedničkami
1. třída
Byrtus Jan, Greco Alexandr,
Krzystek Jakub, Pilc Daniel,
Rusek Benedikt, Rzeszutek
Lukáš, Sikora Tomáš, Vaculík
Jiří, Vitoň Filip, Ženíšek
Alexandr, Baierová Kateřina,
Bartečková Markéta, Górecká Linda, Jurošková
Petra, Kolková Michaela, Littnerová Barbora, Marmorovičová Klára, Mazurková
Lucie, Monczková Barbora,
Oškerová Kristýna, Plevová
Sandra, Salavová Nikol

2. třída
Adamczyk Jiří, Hradil
Matyáš, Chmiel Vojtěch,
Cieslarová Pavla, Erhardtová
Natálie, Kúdelová Petra,
Štefaniková Karolína,
Telegová Veronika

3. třída
Boturová Barbora, Janíčková

Gabriela, Kiselová Klaudie,
M a c u r o v á Ve r o n i k a ,
Sztwiertniová Anežka,
Šustíková Kateřina

4. třída
Branny Vítek, Górecki
Richard, Krůlová Lucie

Olympiády
Český jazyk:
školní kolo – 5 žáků
okresní kolo – 2 žáci (Michael Branny – 4. Místo, Markéta
Jandová – 50. místo)
Dějepis:
školní kolo – 6 žáků

5. třída
Botur Filip, Bednárová Aneta,
Vronková Kateřina

Anglický jazyk:
školní kolo – 8 žáků
okresní kolo (Michael Branny – 5.-7. místo)

6. třída
Kubiček Richard, Ligocká
Kateřina

7. třída
Kaniová Kateřina, Novočková Denisa

8. třída
Branny Michael

Zeměpis:
školní kolo – 16 žáků
okresní kolo (Michael Branny – 7. místo)
Přírodopis:
školní kolo – 8 žáků (vítěz v kat. C Michael Branny, vítěz v kat. D
Renáta Hübnerová)
Matematika:
školní kolo – postup do okresního kola Vít Kostka

9. třída
Vronka Jan

Soutěže

Žáci s vyznamenáním
1. třída
Chrobák Martin, Antončíková
Alexandra, Balogová Ráchel,
Javorská Michaela, Perutková Petra

2. třída
Burdek Filip, Chmiel Dominik,
Juroško Pavel, Novoček
Daniel, Schneller Alexandr,
Chromíková Tereza, Kijonková Michaela, Kretková
Veronika, Sepešiová Terezie,
Staníčková Karolína,
S u c h a n k o v á Ve r o n i k a ,
Zuziaková Tereza

3. třída
Pleva Igor, Sáňka Filip,
Gilarová Veronika, Hanková
Lenka, Šeligová Simona

4. třída
Botoš Zoltán, Fierla Ondřej,
Kryska Dominik, Mazurek
Jan, Giecková Nikola,
Grabcová Adéla, Greco
Mirella, Rzeszutková Leona,
Salavová Aneta, Turčanová

Jana, Venclová Kristýna,
Witoszková Viktorie

5. třída
Nytra Jan, Kubatková
Magdaléna, Kúdelová Lucka,
Ligocká Klára, Novobilská
Natálie, Témová Eliška,
Zuziaková Nikola

Šachy:
okresní kolo žákovských družstev
1. místo (Adam Fialka, Jan Nytra, René Kijonka, Roman Volák)
krajské kolo žákovských družstev 3. místo (Adam Fialka, Jan
Nytra, René Kijonka, Roman Volák)
Mistrovství ČR družstev
1. místo (Adam Fialka, Jan Nytra, Vít Kostka) Pythagoriáda:
postup do okresního kola – 7 žáků (Radek Bura - 7. místo)
Matematický klokan:
okresní kolo (Adam Fialka – 12.-14. místo)

6. třída
Bura Radek, Čimbora Daniel,
Grešica Dominik, Kostka Vít,
H a n u s k o v á Te r e z a ,
Koltonová Petra

7. třída
Hübnerová Renáta, Mojźyszková Kateřina, Morončíková Nikola

8. třída
Čimbora Dominik, Kubatko
Marek, Cuberková Lucie,
Jandová Markéta, Kosová
Pavla, Poledníková Veronika
9. třída
Brdíčková Klára, Kaděrová
Kateřina, Liasovská Sonja
V červnu se konal ve škole tradiční turnaj v šachu...
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Prázdniny už klepou na dveře
Je to tak, konec školního roku je za dveřmi. Zvláště naši
žáci nám dávají znát, jak se na léto a zasloužený odpočinek
těší. Květen i červen je však pro nás kantory i žáky
vyvrcholením naší školní práce. Kromě klasického
zkoušení a psaní písemných prací se mohou naši žáci těšit
na výlety, exkurze, soutěže a sportovní den, který konec
školního roku završí.
Letošní školní rok byl
protknutý mnohými vydaře-

nými akcemi. Kromě
tradičních soutěží a podujetí
se uskutečnila pro celý první
stupeň Škola v přírodě.
Vyjeli jsme právě před

záplavami do rekreační
oblasti Jablunkov – Písek.

lesíku. Poslední večer jsme
se rozloučili samozřejmě
diskotékou. Sedm dní uteklo
jako voda, děti si upevnily své
vzájemné vztahy, zažívaly
společné radosti, někteří i
první prožitek, kdy jednaly
samostatně a bez přítomnosti
rodičů. Personál rekreačního
střediska se o nás příkladně
staral, jídelníček byl pestrý,
vařilo se velmi chutně,
nechybělo ovoce i koláče
jako od maminky. Kdo měl
chuť, mohl si jídlo přidat.
Počasí nám také přálo, i když
občas zapršelo, bylo
příjemné teplé počasí a my
jsme mohli chodit na výlety.
Pobyt v přírodě se nám i
dětem líbil, proto bychom
chtěli ozdravné pobyty pro

děti i v příštím školním roce
opakovat. A co nás ještě letos
čeká? Kromě finiše o hezké
známky se můžeme těšit na
šachový turnaj O pohár pana
starosty, čekají nás ještě
společné Radovánky a
samozřejmě školní výlety.
Chtěli bychom poděkovat
rodičům, všem, kteří nám
pomáhají připravovat pro děti
akce a soutěže, bez
vzájemné spolupráce bychom nemohli být tak
úspěšní a spokojení.
Poslední dny školního
roku 2009/2010 budou jistě
korunovat naši celoroční
práci s žáky, a proto si
přejme: Ať vyjdou na jedničku!
Žáci 1. třídy ve škole v přírodě

Měli jsme štěstí a prožili jsme
si dny příjemného pobytu v
přírodě. Děti si užily vycházek
do přírody, hledaly poklad,
soutěžily, hrály si v blízkém

Výlet pro oceněné žáky
Již třetím rokem uspořádala naše škola s finančním
přispěním SRPŠ jednodenní výlet pro nejlepší žáky 5. –
9. ročníku. Jelikož byl výlet v minulých letech zaměřený
přírodopisně a zeměpisně, letos jsme se rozhodli, že
pojedeme po stopách historie našeho kraje.
Zamířili jsme do
Jeseníků. První zastávka
byla ve Velkých Losinách,
kde jsme navštívili Ruční
papírnu, jedinou u nás i ve
střední Evropě. Žáci ani

nedutali při videu o výrobě
papíru. A což teprve, když
spatřili v dílnách výrobu
papíru na vlastní oči. Z Losin
jsme se autobusem přesunuli
do Zlatých Hor, kde už na nás

čekal průvodce po Zlatorudných mlýnech. Žáci si
prohlédli funkční repliky
středověkých zlatorudných
mlýnů, seznámili se s
postupem při drcení zlaté
rudy, ale největší úspěch
mělo to, že si na závěr mohli
sami zkusit vyrýžovat na
pánvi zlato.
Nikdo si sice domů
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nedovezl valoun zlata, ale
určitě spoustu zážitků,
vzpomínek a poučení. A co
říkají na výlet sami žáci?
Michael z 8. třídy souhlasí s
tím, že výlet byl naučný, ale
nejlepší bylo rýžování
zlata, které si žáci, pokud
nějaké našli, mohli odnést
domů.
Mgr. Marie Kawuloková

www.detmarovice.cz

5 ročníků = 5 ocenění

Hodnocení EVVO za školní rok 2009/2010

POHÁDKA SE ŠŤASTNÝM KONCEM
Ve čtvrtek 8. dubna 2010 se konalo v Domě kultury města
Ostravy finále již 5. ročníku soutěže o nejlepší školní časopis
„SOLOKAPR “. Náš divadelní kroužek „PIMPRLATA“ vydává
druhým rokem zpravodaj o činnosti kroužku „TIK TAK“, který
jsme do soutěže přihlásili. Po loňském 3. místě v kategorii pro
základní školy jsme i letos byli úspěšní. Náš zpravodaj byl
oceněn diplomem odborné poroty a věcnou cenou.
Díky vedoucímu divadelního kroužku PaedDr. Josefu
Kuraszovi jsme prožili velké
dobrodružství. Nejprve jsme
byli na předkole soutěže s
workshopem na Ostravici, kde
nás porota složena s žáků
různých typů škol vybrala z 87
časopisů do finále soutěže v
Ostravě. Do finále postoupilo
nakonec 44 časopisů z
Moravskoslezského kraje. Ty
znovu hodnotila a to tentokrát
odborná porota. Měly jsme
obrovskou radost, když na
vyhodnocení soutěže zaznělo:
Zvláštní cenu poroty získal
zpravodaj divadelního kroužku
ZŠ a MŠ Dětmarovice „TIK
TAK“. Je to dobrý pocit, když
jdete pro cenu na jeviště a
tleskají vám žáci z celého kraje.
Těší nás, že jsme tak úspěšně
navázali na naše předchůdce a
to školní noviny „VIRUS“, pak
časopis „DRBÁRNA“ a
zpravodaj „PIMPRLATA“, které
byly rovněž v předchozích
ročnících „Solokapra“
oceněny. A to ještě v minulém
ročníku byl Aleš Ovesný
vyhlášen v individuální části
soutěže autorem roku 2009.
Chceme tímto poděkovat
vedoucímu kroužku za to, že
dlouhodobě s námi
spolupracuje. Zvlášť za tento
školní rok, protože měl velké
zdravotní problémy a byl na
náročné operaci a nevzdal to.
Kroužek i zpravodaj dovedl až
do velkého finále. Také za to,
že vytvořil dobrou partu a dělá
to tak, že nás to v divadelním

kroužku baví. Náš zpravodaj je
také na výstavě nejlepších
školních časopisů ve výstavní
síni v Ostravě.
Po soutěži jsme ještě byli
na exkurzi ve Střední umělecké
škole v Ostravě. Zde nám pan
ředitel Mgr. Miroslav Kuś
ukázal ateliéry grafiky, malby,
keramiky a výtvarného
designu. Seznámil nás s
historií školy i plány, které má
do budoucna. Bylo to tam
zajímavé a moc se nám
exkurze líbila. I panu řediteli
děkujeme, že si na nás udělal
čas a po celou dobu se nám
osobně věnoval. Byla to prostě
pohádka opět se šťastným
koncem.
Lenka Zádrošová
a Martina Wilczková

Společná fotografie po vyhlášení
výsledků před panelem oceněných
školních časopisů. Zleva: Martina
Wilczková, PaedDr. Josef Kurasz,
Lenka Zádrošová a Monika
Krystyjanová

Vzdělávání v této oblasti je zaměřeno na výchovu k
využívání přírodních i společenských zákonitostí tak, aby
mohl být zajištěn trvale udržitelný rozvoj lidské
společnosti. Pro plnění dlouhodobých i krátkodobých cílů
byl zpracován plán environmentální výchovy
přizpůsobený podmínkám naší školy. Koordinátorkou
byla Mgr. Elena Kijonková.
Dařila se spolupráce s
organizacemi VITA, ČSOP,
ASA, Chráněnou dílnou
zpracování a úpravy plastů,
C h a r i t o u s v. A l e x a n d r a
Ostrava, Útulkem pro opuštěné psy Dětmarovice,
SRPŠ i obecním úřadem.
Byly uskutečněny programy s ekologickou tématikou - projektové dny školní,
třídní akce, exkurze, soutěže…, sběrové akce – kaštany
a žaludy, tříděný papír, plasty,
monočlánky, víčka z PET
lahví.
Žáci byli vedeni k úklidu v
okolí školy, např. podzimní a
jarní akce „Ukliďme svět“.
Hodně škole pomohl při
údržbě pěkného a čistého
areálu svou svědomitou prací
také údržbář, který však pro
nedostatek financí musel před
koncem školního roku své
místo opustit.
Uskutečnily se tyto
soutěže:
Soutěž o Ekotřídu školy
probíhala po 2. celoročně.
Všechny třídy byly bodovány
4x jak koordinátorkou, tak
dvojicí žáků z různých tříd v
požadavcích na rozvoj péče o
prostředí třídy, zapojení do
akcí jako sběr papíru, víček z
PET lahví, soutěží s ekologickou tématikou nebo i
péče o zvířátko ve třídě, úklid
před školou či exkurze s
přírodovědnou tématikou
apod.
Na prvních třech
místech se umístily třídy 5., 3.
a 8. Žáci těchto tříd dostali
odměny za svou píli, ve které
jim pomáhaly také třídní
učitelky. Na odměnách se
podílelo SRPŠ a ČSOP. Sběr
papíru – bylo nasbíráno
přibližně 13 tun tříděného
papíru. První 3 místa obsadily
tyto třídy: 1. místo 5. třída, 2.
místo 3. třída, 3. místo 1. třída.
Peníze, které škola obdrží
od společnosti ASA, jsou
využívány na odměny pro
zapojené žáky a na vybavení
školy. Nejlepší 4 sběrači (2 za
1. stupeň a 2 za 2. stupeň)
získali hodnotné knihy od ZO
ČSOP. Žáci se každoročně
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velmi těší na projektový Den
Země, který byl letos s
tématem „Zachraňme ledovce.“ Uskutečnil se letos
22. 4. O týden dřív byla
propagována také Hodina
Země, kdy se zapojovala
velká světová města i malé
obce do symbolické akce na
podporu šetření energií a tím
snížení emisí CO2. Do soutěží ke Dni Země hodnotné
odměny pro vítězná družstva
věnoval obecní úřad, sladkosti zajistilo SRPŠ a třídní
soutěž za soudržnost
(tentokrát černá a bílá, které
symbolizovaly znečištění
ovzduší a bělost ledovců)
odměnilo ČSOP na každém
stupni jednu třídu, letos to byla
3. a 7. třída.
Často byly využívány
možnosti výuky přímo v
terénu formou exkurzí:
Do planetária Ostrava,
EDĚ, do Stanice mladých
přírodovědců v Karviné.
Ekologické sdružení VITA
obohacuje výuku o další
možnosti pěkně zpracovanými projekty, např. hravou
formou se žáci učí třídit
odpady, seznamují se se
zpracováním ovčí vlny, s
léčivými bylinkami apod.
Nápad, jak pomoci
opuštěným pejskům vznikl v
5. třídě. Byl zorganizován
výběr peněz pro Psí útulek
Dětmarovice, kam jsme
poslali za školu 1.600 Kč.
Také školy v přírodě,
vycházky do přírody a výlety
obohacují environmentální
výchovu a vzdělávání –
pěstují vztah k vlasti, krajině
svého bydliště apod. Letos
byly provedeny velké změny v
areálu školy – vykáceny staré
a nemocné topoly a borovice
a místo nich zasazeny javory.
Pro okrasu byly vysázeny
jehličnany a keře. Tento
projekt byl uskutečněn
obecním úřadem s využitím
prostředků EU a velmi přispěl
ke zlepšení životního
prostředí v okolí školy.
Koordinátora EVVO
Mgr. Elena Kijonková
www.detmarovice.cz

Žáci ZŠ speciální Duha s.r.o, a uživatelé
Nestátního denního zařízení Duha o.p.s na
návštěvě u dobrovolných hasičů v Dětmarovicích

Čápi on-line potřetí
ČSOP Dětmarovice již potřetí vyhlásil soutěž Čápi
online. Jako v předchozích ročnících šlo o sledování
hnízdiště dětmarovických čápů pomocí webové kamery p.
Hartla, navíc zpestřené soutěží o ceny. Letos bylo úkolem
dávat pozor, kdy se na hnízdě objeví dva čápi najednou.
O umístění soutěžících
nerozhodovalo jen to, kdy
soutěžící oba čápy na hnízdě
uviděli, ale také přiblížení se
správné odpovědi na otázky
(průměrná rychlost 45
km/hod., vzdálenost do Jižní
Afriky – okolo 9.000 km).
Výherci byli v pořadí dle
umístění: Nikola Dulavová,
Veronika Macurová a Ondřej
Urbánek. Odměnou pro

Veronika Macurová, ostatním
výhercům byly na jejich přání
ceny zaslány poštou.
Těšíme se na další ročník,
který bude vyhlášen na
internetových stránkách
ČSOP Dětmarovice –
csopdetmarovice.hostuju.cz,
nebo na obecních stránkách.
Všem letošním výhercům
gratulujeme a ostatním
zúčastněným děkujeme.

výherce je návštěva multikina
v Ostravě - program dle
vlastního výběru. Pro prvního
šlo o dvě VIP vstupenky! V
Hospůdce Na Statku si
diplom a vstupenku převzala
a ovocný pohár vychutnala

V letošním roce opět čápi
mláďata nevyseděli. Snad je
to špatným počasím chladno, vytrvalé deště a
povodně nebo se nepohodli s
novým párem, který chce
postavit hnízdo u lékárny.
Došlo k boji a údajně k
vyhození vajíček ze starého
hnízda.
Příští rok bude opět co
pozorovat a snad uvidíme,
jak to dopadne. Doufáme, že
se mláďat konečně dočkáme.
Za ČSOP Dětmarovice
Elena Kijonková

Blíží se konec školního roku a my jsme se, jako již každoročně,
vydali na návštěvu za našimi starými známými, dobrovolnými
hasiči z Dětmarovic, kteří pro naše děti připravili zábavné
dopoledne plné překvapení a zážitků. Počasí nám přálo, i když
jsme měli pro jistotu v batůžkách přibaleny pláštěnky, které
jsme naštěstí vůbec nepotřebovali. Ukázka hasičské techniky,
hašení biopěnou, modelová situace likvidace bodavého
hmyzu, stříkání vodou z hadice na cíl, jízda v hasičském autě a
plno bezvadných soutěží a aktivit připravených do posledního
detailu vzhledem k postižení našich dětí, spousta sladkých
odměn, dárečků a občerstvení v podobě pečeného stehýnka.
Za to vše bychom chtěli dětmarovickým dobrovolným hasičům
ze srdce poděkovat, hlavně s jakou obětavostí a srdečností se
našim dětem věnovali a také za to, že si našli drahocenný čas v
současné dramatické povodňové době, aby udělali radost
dětem se zdravotním postižením našeho zařízení.
Za ZŠ Duha s.r.o, Radka Kamýčková

Parkujeme vždy správně…?
Hasiči se při výjezdu k požáru setkávají s množstvím
situací, které jim komplikují jejich práci. Kdo sám seděl někdy
za volantem nákladního auta, tak ví, jaké je proplétat se
hustým provozem. Navíc, se zvyšujícím se počtem
automobilů, naše sídliště jsou doslova přeplněna parkujícími
automobily, které ne vždy parkují na místech k tomu určených.
Není neobvyklé, že obyvatelé sídlišť i přes častá varování
využívají k parkování svých vozidel i požární nástupní plochy, i
když tyto plochy jsou zřetelně označeny dopravním značením
"Zákaz stání - nástupní plocha pro požární techniku". Těžko
říci, zda si řidiči uvědomují následky svého nedbalého
jednání. Nástupní plocha totiž slouží v případě požárního
zásahu k ustavení výškové techniky, kdy se hasiči potřebují
dostat co nejblíže k zasaženému objektu, aby mohli
evakuovat obyvatelé či vést protipožární zásah. Dalším
problémem, se kterým se potýkají nejen hasiči, ale i další
záchranářské složky, je špatná průjezdnost ulicemi
přeplněných sídlišť. Opět jako v případě nástupních ploch
hrají hlavní roli neukáznění řidiči, kteří parkují svá vozidla tak,
že dokonale znemožní průjezd velkého požárního vozidla. V
tomto případě hrozí nebezpečí z prodlení, protože záchranáři
se musí k místu mimořádné události, často složitě, dostat jinou
trasou. Je to opravdu smutné, že tuto skutečnost si mnozí z
řidičů uvědomují až v okamžiku, kdy se sami ocitnou v tísni a
nemůžou se dočkat pomoci. Potom i několik minut se může
zdát jako neskutečně dlouhá doba.
V praxi se hasiči také často setkávají s vozidly zaparko-

vanými tak, že znemožňují použití zařízení pro hašení vodou
(např. požární hydranty), čímž dochází ve značné míře k omezení podmínek pro rychlé zdolání požáru a pro záchranné
práce. A proto nezapomeňte, že mezi základní zásady parkování patří neparkovat před vstupem do objektu, neparkovat na
nástupních plochách pro požární techniku, neparkovat před
nadzemními a nad podzemními požárními hydranty. Nikdy
totiž nevíte, kdy pomoc budete potřebovat i Vy !
Karin Štemberková (HZSMSK - ÚO Karviná)

7
-

www.detmarovice.cz

Z kroniky obce

Povodně v okrese Karviná v minulosti
Povodně jsou dávnověkou pohromou mnohých oblastí
našeho regionu. Souvisí to s charakterem tudy protékajících
řek Olše, Odry a dalších. Nejvíce postiženy byly vždy oblasti
Bohumínska, Karviné a Těšína.
První zmínka o velké
povodni v Bohumíně a okolí je z
roku 1649. V roce 1736 byly
postiženy ničivými povodněmi,
které způsobily nesmírné
škody, téměř všechny nížinné
oblasti těšínského knížectví. V
roce 1854 byl záplavami
několikrát postižen Fryštát a
okolní krajina, když se z břehů
vylila Olše. Zaplavila všechna
pole v okolí, pronikla až k úpatí
města a způsobila velké škody.
V roce 1860 byly zátopy v
Loukách, Ráji, Darkově a
Albrechticích. Dne 16.6.1894
byly zátopy v okolí Těšína. V
roce 1913 se v okolí Karviné
vylila Stonávka a Ropička.
Voda tehdy stoupla o 2,5 m nad
normál, škody šly do miliónů
korun. Mnoho záplav bylo i v
pozdějších letech. V roce 1939,
31.5.1940, v letech 1960,
1961, 1968, 1970, 1972 a
také v roce 1985 a 1997.
Především povodeň v roce
1972 zasáhla naši obec
nejničivěji.
Povodně v roce 1997
zasáhly nejen oblasti dlouhodobě zkoušené touto živelnou
pohromou, ale i místa, kde
ještě nikdy nebyla a navíc
území tak rozsáhlé, že se
považuje za povodeň století,
některými odborníky je
dokonce označovaná jako
povodeň tisíciletí.
6. července se vylila
Petrůvka v blízkých Petrovicích, 8. července byli evakuováni vrtulníky do Karviné
pacienti z bohumínské
nemocnice, voda z řeky Odry
se začala valit do celého města
Bohumína, byla zaplavena
rozvodna Severomoravských
energetických závodů v
Pudlově, pod vodou se ocitly
Železárny a drátovny Bohumín, jako již tradičně byly
zaplaveny Věřňovice. S
opadající vodou začaly
narůstat problémy. Pohled na
postižené oblasti byl ještě
hroznější, než když byly zality
vodou. Lidé s hrůzou sledovali
napáchané škody. Pohled na
postižené oblasti byl šokující.
Všude se nacházely tuny
bahna.
Na Karvinsku bylo zatopeno 12 tisíc hektarů plochy,
což představuje 15 % území

celého okresu. Evakuováno
zde bylo 1280 občanů. Škody
se odhadovaly na 1,4 miliardy
Kč, z toho 660 miliónů na
městském a obecním majetku,
52 miliónů Kč na místních
komunikacích, 48 miliónů Kč
na silnicích, 42 miliónů Kč na
uhynulých zvířatech, 20
miliónů Kč na železnicích.
Největší škody v rámci
okresu Karviná byly v
Bohumíně. 120 miliónů Kč na
obecním majetku a 500 miliónů
K č n a m a j e tk u o b č a n ů .
Elektrárna Dětmarovice
přispěla účelově bohumínské
nemocnici částkou 3,5 miliónu
Kč. Další příspěvek 2 mil. Kč
byl z účtu Elektrárny převeden
na účet Okresního úřadu
Karviná a s největší pravděpodobností putoval také do
Bohumína.
Příspěvek zaměstnanců elektrárny ve výši
325 tis. Kč byl použit na nákup

povodňové aktivity pro celý
okres Karviná, tedy i pro naši
obec.
Ráno dne 7.7. voda stále
stoupala. V 8 hod. ráno se
vodou zaplnil prostor mezi Olší
a okresní silnicí, byly
zaplaveny sklepy domků v
oblasti u benzínové čerpací
stanice Mima, těsně po poledni
došlo k protržení ochranného
valu u řeky Olše hned u
silničního mostu, voda se
začala vracet z polí a luk zpět
do řeky. Došlo k prolomení
prken u stavidel rybníka, což
způsobilo zaplavení domků za
čerpací stanicí Mima. Jelikož
obec Závada byla zaplavena
řekou Petrůvkou, byla
uzavřena silnice z Dětmarovic
do Závady. O půlnoci voda v
Olši poklesla, silnice na
Závadu byla zprůjezdněna. Ale
začala stoupat Mlýnka, která
se brzo ráno začala vylévat z
břehů a zaplavovat přilehlá
území.
V 7 hodin ráno 8.7. došlo
opět k výpadku elektrického
proudu v celých
Dětmaro-

Povodeň na Olši u starého silničního mostu v Koukolné v roce
1940
stabilizátoru rovněž pro
bohumínskou nemocnici.
Jak to vypadalo v naší
obci?
Odpoledne 6.7. byl
vyhlášen 2. stupeň povodňové
aktivity, byly zaznamenány
zvýšené stavy na místních
tocích, místními toky byly
zaplaveny první pozemky a
sklepy v oblasti Koukolné, voda
v Olši mírně stoupala.
Ve večerních hodinách byla
obec z důvodů vážné poruchy
na vysokém napětí (spadlý
sloup) bez proudu, ve 23,25
hod. byl vyhlášen 3. stupeň

vicích a dokonce i okolních
městech a obcích, a to z toho
důvodu, že byla zaplavena
rozvodna el. energie v
Bohumíně – Pudlově. V odpoledních
hodinách došlo k
poruše telefonní sítě, telefonní
spojení přešlo na nouzovou
ústřednu. Očekávala se další
povodňová vlna. Ve večerních
a nočních hodinách všechny
vodní toky dále stoupaly.
Ráno 9.7. mírně poklesla
Mlýnka, Olše dále stoupala. U
motorestu v Koukolné byl
zakázán vjezd na místní
komunikaci do Doubravy, kde
došlo z důvodu velkého
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zamokření terénu k sesuvu
půdy se svahu. K poledni
konečně začala klesat voda i v
Olši. Místní hasiči i jednotka z
Elektrárny začali čerpat vodu
ze sklepů a studní.
V dopoledních hodinách
10.7. se Olše začala vracet do
koryta.
Záplavy si vyžádaly na
majetku obce škody za téměř 1
mil. Kč a zhruba stejnou částku
na majetku občanů.
Sklad humanitární pomoci
Ve čtvrtek 10.7. požádal
Oblastní spolek Českého
červeného kříže o poskytnutí
místností za účelem zřízení
překladiště humanitární pomoci, kde by se přijímaly a třídily
jednotlivé zásilky a ty pak
následně distribuovaly dále do
postižených oblastí.
Toto překladiště bylo
zřízeno v prostorách tělocvičny
místní základní školy. Do
Dětmarovic přijelo několik
desítek kamiónů z celé
republiky s humanitární
pomocí. Během prvních čtyř
dnů a nocí sem 40 kamiónů a
dodávkových aut navezlo
několik set tun zboží (především oděvy, textil, boty,
hygienické potřeby,
dětské
pleny, deky a přikrývky, hračky,
mléko, sunar, dětskou výživu,
těstoviny, chleba, konzervy,
balenou vodu a pod.).
Humanitární pomoc pak
byla za pomoci vojáků, ale
především soukromých aut
našich spoluobčanů, rozvážena do postižených oblastí,
především do Starého
Bohumína, Vrbice, Pudlova,
Šunychlu, Kopytova, Nové Vsi,
ale také do Troubek nad
Bečvou, Uherského Hradiště,
Kunína, Otrokovic, na Bruntálsko, do oblasti Jeseníků, ale
i do Polska, které bylo
postiženo ještě více než my a
odkud přišla pomoc již 7.7., kdy
Poláci ještě netušili, co je čeká
v následujících dnech.
Tento mezisklad mohl
fungovat zásluhou
mnoha
obětavých občanů, kteří
dobrovolně a spontánně
chodili vykládat a nakládat
kamióny ve dne i v noci, ručně,
bez jakékoliv mechanizace. A
také zásluhou těch, kteří
poskytli svá vozidla bez nároku
na proplácení pohonných hmot
pro převoz pomoci.
Dagmar Šnapková,
kronikářka obce
www.detmarovice.cz

Prý doplatím na své mateřství

Jak je to možné…?
Říká se, že těhotenství a mateřství jsou nejkrásnějším
obdobím v životě téměř každé ženy. Paní Veronika, která
loni v září poslala e-mail do Občanské poradny Karviná,
střediska Slezské diakonie, to vnímala stejně. Přesto však
z jejího dotazu byla cítit jakási bezmoc, když citovala slova
úřednice z úřadu práce, že její těhotenství je chybou, na
kterou doplatí…
případech i při převzetí dítěte.
Pro vznik nároku musí být
současně splněny následující podmínky:
n
porod, popřípadě
převzetí dítěte,
n
účast na nemocenském
pojištění alespoň po dobu
270 kalendářních dní v
posledních dvou letech přede
Veronika totiž na začátku
léta zdárně zakončila denní
studium na vysoké škole a na
život bez školních povinností
se těšila tím víc, když krátce
předtím zjistila, že čeká
miminko. To s manželem již
nějaký ten měsíc plánovali.
Po prázdninách se šla řádně
zaevidovat na úřad práce.
Nikoliv však proto, aby v
sedmém měsíci těhotenství
nastoupila do zaměstnání,
ale z důvodu úhrad zdravotního pojištění státem. A
tady se poprvé dozvěděla, že
jakožto nezaměstnaná
nebude mít nárok na peněžitou pomoc v mateřství,
lidově řečeno mateřskou.
Paní Veronika nás proto
poprosila o výklad zákona,
který takové rozhodnutí
úřadu práce zakládá, a
zároveň o radu, jak v této
situaci dále postupovat.
Poradci poté v odpovědi
uvedli následující informace:
„Okolnosti, za nichž
vzniká nárok na peněžitou
pomoc v mateřství, její výši a
podpůrčí dobu upravuje
Zákon č. 187/2006 Sb., o
nemocenském pojištění,
resp. jeho § 32 – § 38.
Účelem této dávky je ve
stanoveném rozsahu nahradit zaměstnankyni započitatelný příjem, který jí uchází
z důvodu poslední fáze
těhotenství, první fáze
mateřství a ve stanovených

dnem nástupu na peněžitou
pomoc v mateřství,
n
ztráta započitatelného
příjmu,
n
podmínka péče o dítě.“
Paní Veronika tedy zjevně
nesplnila hned dvě z těchto
podmínek. Její účast na
nemocenském pojištění totiž
v posledních dvou letech
nedosáhla 270 kalendářních
dní, jelikož studenti
středních, vyšších odborných
a vysokých škol nepatří do
okruhu nemocensky pojištěných osob. Dále pak
neměla žádný započitatelný
příjem ze zaměstnání, o nějž
by v důsledku těhotenství a

mateřství přišla.
Zcela bez prostředků však
ženy ve stejné životní situaci,
v níž se ocitla Veronika,
nezůstanou. Zákon č.
117/1995 Sb., o státní
sociální podpoře totiž v § 30
stanoví, že nevznikne-li rodiči
nárok na peněžitou pomoc v
mateřství, náleží mu od doby
narození dítěte rodičovský
příspěvek, a to v základní
výměře (7.600 Kč) do 21
měsíců věku dítěte, dále pak
ve snížené výměře (3.800
Kč) do 48 měsíců věku dítěte.
Jde tedy o tzv. variantu
pomalejšího čerpání rodičovského příspěvku. Klasickou či rychlejší variantu si
pak mohou vybrat pouze ti
rodiče, kteří byli oprávnění k
čerpání peněžité pomoci v
mateřství.

Poradenství poskytované
dle zásad bezplatnosti,
diskrétnosti, nestrannosti a
nezávislosti mohou občané
Karviné a okolních obcí
využít v sídle Občanské
poradny Karviná na ulici
Fryštátská 168, a to v úterý a
čtvrtek od 8:00 do 12:00 a od
12:30 do 16:00 a ve středu od
8:00 do 12:00. Pondělí a
pátek jsou dny vyhrazené pro
objednané uživatele.
Poradnu lze navštívit osobně,
popřípadě se na nás obrátit
dopisem, e-mailem na
obcan.ka@slezskadiakonie.
cz nebo telefonicky na čísle
596 323 031.
Lenka Sklenaříková
vedoucí
Občanské poradny
Karviná
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BUDE VÁS
ZAJÍMAT!

Studium
pro
seniory
Ekonomická fakulta
VŠB-TU Ostrava přijímá
přihlášky do prvního
ročníku studia na Univerzitě třetího věku.
Přednášky v ak. roce
2010/2011 začnou v září
2010. Podmínkou přijetí je
věk nad 55 let a minimálně
středoškolské vzdělání.
Studium Univerzity třetího
věku na ostravské Ekonomické fakultě VŠB-TU
má šest semestrů, přičemž v každém je sedm
vzdělávacích tříhodinových přednášek, které
se konají jednou za čtrnáct
dnů vždy v pátek odpoledne. V rámci výuky se
senioři seznámí s problematikou předmětů
Ekonomie, Práva, Evropské unie, Psychologie,
Zdravovědy a také se
seznámí, případně více
zdokonalí v práci s
počítačem.
V současné době
navštěvuje Univerzitu
třetího věku na Ekonomické fakultě VŠB-TU
Ostrava celkem 191
seniorů z Moravskoslezského kraje, kteří po
prázdninách nastoupí do
druhého a třetího ročníku.
Dalších 138 účastníků
tříleté studium již úspěšně
ukončilo a 30. dubna 2010
bylo slavnostně promováno. Informace o studiu
Univerzity třetího věku lze
získat na tel. 597 322 239
nebo 597 322 415 nebo
na www.ekf.vsb.cz/u3v.
(MTA)

www.detmarovice.cz
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Životní jubileum oslavili
Květen 2010
80 let
Helena Poledníková
Božena Šeligová
Arnošta Štemonová
81 let
Gajdová Květoslava

25.6.2010
Radim Ujfaluši – Háj ve Slezsku
Radka Adamčíková – Orlová – Lutyně

88 let
Gajosová Ludmila
92 let
JUDr. Karas Otakar

Červen 2010

83 let
Klus Lubomír
Kijonková Libuše

80 let
Tišer Zdeněk
Slanina Leopold
Svrčinová Milada

84 let
Kijonková Amálie
Strončková Antonie

82 let
Laliková Zdeńka

86 let
Barteček Ferdinand
Pěgřímková Marta

19.6.2010
Oldřich Pochtiol – Dětmarovice
Iveta Sedláčková – Dětmarovice

87 let
Jendryščík Vilém
Poledníková Bronislava

82 let
Bartečková Marie

85 let
Karasová Zdeňka
Vavrušková Ludmila

Na společnou cestu životem
vykročili

83 let
Čempelová Marie

26.6.2010
Kamil Koch – Dětmarovice
Veronika Ambrožová – Dětmarovice
Ondřej Menšík – Dětmarovice
Darina Bittová - Karviná

1. května jsme přivítali
nové občánky
Anetu Lachmanovou
Kristýnu Kouřilovou

Vzpomínáme
na naše zemřelé

85 let
Olšovská Olga
87 let
Kempná Emílie

Denisu Fildanovou
Klaudii Škutovou

Miladu Kožušníkovou, Ludmilu Němcovou, Boženu
Videnkovou, Josefa Nebroje, Vladimíra Koláčka, Blaženu
Kolibačovou

25. června se svatební obřad konal v parku před Dělnickým domem

Neperiodický informátor Obecního úřadu Dětmarovice. Redakční rada: Ing. Ilona Petráková, Dagmar
Šnapková a Drahomíra Nogová. Tel. 596 540 142, 737 500 564. Nevyžádané rukopisy se nevracejí.
Redakční rada si v případě potřeby vyhrazuje právo krácení příspěvku. Uzávěrka příštího čísla 31.8.2010.
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Stavební materiál pro vaše
bydlení za velkoobchodní ceny
Stavíte nebo rekonstruujete? Nabízíme Vám
stavební materiál za ceny až o 45% nižší.
Nabízíme Vám následující sortiment:
n
dodávky betonových a omítkových směsí
n
obvodové zdivo (citherm, porotherm, ytong,
porfix ….)
n
dřevěné prvky (hranoly, palubky, latě,
OSB desky ….)
n
střešní krytiny (betonové a pálené tašky,
plechová krytina, šindele..)
n
okapové systémy
n
tepelné izolace (polystyrén, Isover, Rockwool, PUR)
n
sádrokartonové a sádrovláknité desky
( Knauf, Rigips, Norgips, Fermacell …)
n
okna a dveře plastová, hliníková i EURO
n
garážová vrata (výklopná, sekční, rolovací
a posuvná)
n
oplocení a brány (křídlové i posuvné)
n
zámková dlažba a betonové prvky
Poradíme Vám s výběrem vhodného materiálu či
výrobce a nabídky zpracujeme zdarma s možností
dopravy na místo určení zdarma. Zašlete nám svoji
poptávku na info@amnes.cz nebo navštivte naše
stránky www.amnes.cz Sídlo společnosti: Amnes,
Dětmarovice 957, 735 71, tel: 774 603 091, 774 603 092
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